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CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumen
Tilgang med ett trykk, programmerbare taktiske funksjoner

Spesi�kasjoner
• Bruker CREE XPH35 HD E4 LED med levetid på opptil 50 000 timer.
• Klassisk taktisk innstilling som fabrikkstandard.

• Driftsspenning: 2,5–8,4 V.
• Kompatible batterier: Ett 18650-batteri med PCB-beskyttelse eller to CR123A-batterier.
• Ladetid: avhenger av batterikapasiteten.
• Formel: Ladetid = (batterikapasitet / 1000 mA + 1 H).
• Re�ektor: glatt re�ektor.
• Bryter: dobbel endebryter og sidebryter.
• Mål: 34,9 mm (hode) x 25,4 mm (hus) x 142,6 mm (lengde).
•  Vekt: 130 g (uten batteri).
• Materiale: �yaluminium 6061-T6, type III hardanodisert over�ate som oppfyller militær standard
• Vanntett: IPX8 (2 meter under vann)
• Linse: ultraklart herdet glass med rustbeskyttelse og antire�eksbelegg
• Medfølgende tilbehør: USB-ladekabel, bærerem, ekstra o-ring, 18650-batteri, etui og belteklips

Betjening
Brukerinnstilling 1: taktisk innstilling
Strobe-, Turbo- eller Low-modus med ett trykk

Spesi�kasjoner
Modus Turbo High Medium Low Strobe SOS

ANSI lumen (lm)

Brenntid (t)

Intensitet (cd)

Rekkevidde (m)

Slagfasthet (m)

Vanntett IPX8 (kan senkes 2 meter under vann)

2000 400 100 10 2000 100

Brukerinnstilling 2: utendørsinnstilling
Turbo- eller low-modus med ett trykk, ikke-strobe for endebryter, SOS,
modusminne, låsefunksjon

Brukerinnstilling 3: Avansert taktisk innstilling
Turbo med ett trykk
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Merk:
• Når lommelykten er AV og ulåst, trykker du på bryteren i fem sekunder til lyset blinker. Hvis du vil låse 

lommelykten, slipper du bryteren, og hvis du vil endre brukerinnstillingene, fortsetter du å trykke på bryteren i 
fem sekunder til.

• Når du vil bytte modus, slipper du sidebryteren når lommelykten er i den modusen du vil bytte til.

Låsefunksjon
• Lås sidebryteren (gjelder kun i taktisk innstilling og utendørsinnstilling):
• Når lommelykten er AV og ulåst, trykker du inn bryteren i fem sekunder til lommelykten blinker to ganger. 

Lommelykten er nå låst.
• Når lommelykten er låst, trykker du på sidebryteren og indikatoren for sidebryteren blinker grønt for å angi at 

lommelykten er låst.
• Lås opp lommelykten ved å trykke raskt tre ganger på bryteren. Lommelykten blinker igjen to ganger for å 

angi at den er aktiv.
• Lås den doble endebryteren ved å skru opp endestykket en halv omgang eller mer.

Indikator for batterikapasitet
• Når lommelykten slås på første gang, blinker indikatoren på sidebryteren i fem sekunder før den slås av.
• Grønn indikator: 70–100 % lading.
• Oransje indikator: 30–70 % lading.
• Rød indikator: under 30 % lading.
• Når strømnivået er under 10 %, lyser indikatoren RØDT og blinker deretter for å varsle brukeren om at batteriet 

snart er tomt.
Merk: Batterinivåindikatoren fungerer kun når du bruker et 18650 litium-ion-batteri.
Indikatorlyset fungerer bare med lommelykten i taktisk innstilling og utendørsinnstilling.
Intelligent temperaturregulering
Når du bruker kraftigste lysmodus, justeres lysstyrken automatisk etter lommelyktens temperatur for å beskytte 
LED-pæren og de innvendige komponentene og sikre stabil og sikker bruk.

Lading
Lommelykten leveres med en USB-ladekabel. Maks ladestrøm er 1000mA. USB-kabelen kan kobles til en hvilken 
som helst USB-port (inkludert USB-port på PC-en, i bilen, på mobilen osv.). Ladekabelen kobles til lommelykten 
med en vanlig micro-USB-ladeport. Når ladingen er ferdig, kobler du fra kabelen.

Merk: Det er et deksel på ladeporten. Dekselet er ikke vanntett dersom det ikke er festet ordentlig / eller det er 
skadet. Bruk av USB-ladere som ikke leverer 1 000 mA utgangsstrøm påvirker ladetiden.

Ladeindikator
• Under lading: Indikatoren på bryteren lyser rødt.
• Ladingen er ferdig: Indikatoren lyser grønt.
• Unormale forhold: Indikatoren lyser oransje og blinker. Slå av strømmen og kontroller før du fortsetter 

ladingen.

Sette i batteri
Skru av endestykket på lommelykten, sett i batteriene med den positive polen (+) mot lyktens hode, og skru 
endestykket på igjen.

Bruk og vedlikehold
• Lommelyktens over�atetemperatur stiger under bruk, særlig ved høyere lumen. Høyeste over�atetemperatur 

for sikker bruk av lommelykten er 60 °C.
• Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker det første gang. Medfølgende batteri

er av sikkerhetshensyn ladet til under 50 prosent og kan ikke drive lommelyktens
funksjoner fullt ut uten å lades.

• Ikke lys direkte i øynene til noen.
• Bruk kun kvalitetsbatterier av kjente merker.
• Ta ut batteriene hvis det er lenge til du skal bruke lommelykten igjen.

• Bruk en myk børste og såpevann til å rengjøre utsiden av lommelykten.
• Smør o-ringen med et silikonbasert smøremiddel, og bytt ut slitte o-ringer ved behov for å sikre vanntett 

forsegling. (Smøremiddel kan kjøpes i de �este jernvarebutikker og byggvarehus. Sjekk med betjeningen at 
smøremiddelet er silikonbasert).

Garanti
• Registrer produktet ditt på www.thelights.�, og få utvidet garantien til fem år.

Trykk lenge
(>2 sekunder)

Strobe SOS
Dobbelttrykk Dobbelttrykk


